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«Σούπερ» ασπιρίνη καταπολεµά 
11 διαφορετικούς καρκίνους

Μία υβριδική «σούπερ» 
ασπιρίνη µπορεί να 
συρρικνώσει τους καρκι-

νικούς όγκους και να καταπολε-
µήσει 11 διαφορετικές µορφές 
καρκίνου, σύµφωνα µε µία νέα 
µελέτη. Το φάρµακο φαίνεται να 
έχει επίσης λιγότερες ανεπιθύ-
µητες ενέργειες από την κλασική 
ασπιρίνη σε υψηλές δόσεις.

Επιστήµονες από το Κολέγιο 
City της Νέας Υόρκης ανακάλυ-
ψαν πως το φάρµακο αναχαιτίζει 
την ανάπτυξη 11 διαφορετικών 
µορφών ανθρώπινων καρκινι-
κών κυττάρων – µεταξύ αυτών 
του παχέος εντέρου, του παγκρέ-
ατος, του προστάτη, του µαστού 
και της λευχαιµίας – δίχως να 
επηρεάζουν τα υγιή κύτταρα. 
Ωστόσο, προς το παρόν έχουν 
δοκιµάσει αυτή την υβριδική 
ασπιρίνη µόνο σε καλλιέργειες 
κυττάρων και σε ζώα. Η ασπιρίνη 
NOSH, όπως την ονόµασαν, χο-
ρηγήθηκε σε ποντίκια που έφε-
ραν ανθρώπινους καρκινικούς 
όγκους του παχέος εντέρου. Οι 
όγκοι συρρικνώθηκαν κατά 85% 
καθώς τα κύτταρά τους έπαψαν 
να πολλαπλασιάζονται και άρχι-
σαν να αυτοκαταστρέφονται, ενώ 
τα ζώα δεν παρουσίασαν κάποια 
ένδειξη τοξικότητας.

«Εάν αυτό που είδαµε στα ζώα, 
ισχύει και για τους ανθρώπους, 
το φάρµακο θα µπορεί να χρη-
σιµοποιείται σε συνδυασµό µε 
άλλα ώστε να συρρικνώνονται 
οι όγκοι πριν από την έναρξη της 
αντινεοπλασµατικής αγωγής», 
δήλωσε ο επικεφαλής ερευνη-
τής δρ Κόσροου Κασφί, αναπλη-
ρωτής καθηγητής Ιατρικής και 
διευθυντής του Προγράµµατος 
Χηµείας, Φυσιολογίας & Φαρµα-
κολογίας του κολεγίου.

Προγενέστερες µελέτες έχουν 
δείξει ότι η ασπιρίνη του εµπο-
ρίου µπορεί να ελαττώσει το 
µέγεθος ορισµένων όγκων έως 

50%. Η παρατεταµένη λήψη 
της, όµως, ενδέχεται να προκα-
λέσει ανεπιθύµητες ενέργειες σε 
ευαίσθητους ανθρώπους, όπως 
αιµορραγία στο πεπτικό, έλκος ή 
προβλήµατα στους νεφρούς.

«Υπάρχουν πολλά στοιχεία 
που δείχνουν πως όταν λαµβάνει 
κανείς ασπιρίνη σε συστηµατική 
βάση µπορεί να µειωθεί ο κίνδυ-
νος εκδηλώσεως καρκίνου του 
παχέος εντέρου κατά 50%», είπε 
ο δρ Κασφί. «Η νέα µορφή που 
δοκιµάζουµε, όµως, είναι ακόµα 
πιο ισχυρή, ενώ ασκεί ελάχιστη 
τοξικότητα στα υγιή κύτταρα».

Μέσα σε 24 ώρες από την χο-
ρήγηση της ασπιρίνης NOSHσε 
καλλιέργεια ανθρώπινων καρ-
κινικών κυττάρων του παχέος 
εντέρου, το φάρµακο αυτό είχε 
ασκήσει 100.000 φορές ισχυ-
ρότερη δράση απ’ ό,τι η κλασι-
κή ασπιρίνη, πρόσθεσε. Στις 72 
ώρες, εξάλλου, η δράση της ήταν 
250.000 εντονότερη.

«Τα ευρήµατα αυτά πρακτικά 
σηµαίνουν πως µε τη νέα µορφή 
θα απαιτείται µικρότερη δόση για 
να επιτευχθεί το επιθυµητό απο-

τέλεσµα – και µικρότερη δόση 
σηµαίνει ακόµα λιγότερες ανεπι-
θύµητες ενέργειες», εξήγησε.

Το νέο φάρµακο βασίζεται σε 
υβρίδιο δύο υπαρχόντων ασπι-
ρινούχων σκευασµάτων. Το ένα 
απελευθερώνει οξείδιο του αζώ-
του, το οποίο προστατεύει το εσω-
τερικό τοίχωµα του στοµάχου. Το 
δεύτερο απελευθερώνει θειούχο 
υδρογόνο, το οποίο εντείνει την 
αντικαρκινική δράση της ασπιρί-
νης. Οι ερευνητές ανακάλυψαν 
ότι η υβριδική ασπιρίνη είναι πιο 
αποτελεσµατική στην καταπο-
λέµηση του καρκίνου απ’ ό,τι τα 
δύο συστατικά της µεµονωµένα.

Ο δρ Κασφί και οι συνεργάτες 
του, που δηµοσιεύουν την όλη 
έρευνα στην επιθεώρηση «ACS 
Medicinal Chemistry Letters», 
σηµειώνουν ότι χρειάζονται πολ-
λές ακόµα µελέτες για την αποτε-
λεσµατικότητα και την ασφάλεια 
της «σούπερ» ασπιρίνης, έως 
ότου αρχίσει η ευρεία χρήση της 
σε ανθρώπους.

Την όλη έρευνα χρηµατοδο-
τεί το Εθνικό Ίδρυµα Καρκίνου 
(NCI) των ΗΠΑ. 
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